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 الفصل الثالث
 صة للجنةقضايا  حددة تكون للتيليقات التي تبدى بشأنها أهعية خا

 التحفظات عل  العياهدات -ألف
يعتزم املقرر اخلاع املعين االتحفظات على املعاهدات أن  -23

من عرض املشةاكل الةص تارحهةا منةألة عةدم  2008يفرغ يف عام 
التفضةةةةةل رةةةةةحة التحفظةةةةةات. وعليةةةةةه، ترجةةةةةو اللجنةةةةةة مةةةةةن الةةةةةدول 

 ااإلجااة على األسئلة التالية 
مةةا هةة  النتةةائج الةةص تنتخلصةةها الةةدول مةةن البةةت  ثأ( 

مةةن  19اعةدم رةةحة حتفةةظ مةا لنةةبب مةةن األسةباب املدرجةةة يف املةةادة 
"اتفاقيةة فيينةا لعةةام  ااتفاقيةة فيينةا لقةانون املعاهةدات ثيشةار إليهةا الحقةا  

الةةةةةدول واملنظمةةةةةات "( واتفاقيةةةةةة فيينةةةةةا لقةةةةةانون املعاهةةةةةدات اةةةةةني 1969
"اتفاقيةةة  االدوليةةة أو فيمةةا اةةني املنظمةةات الدوليةةة ث"يشةةار إليهةةا الحقةةا  

"(؟ هل ترى أن الدولة املبدية للةتحفظ تظةل يف هةذه 1986فيينا لعام 
احلالةةةةةة ملتزمةةةةةة اأحكةةةةةام املعاهةةةةةدة دون أن يكةةةةةون اومكاهنةةةةةا أن تتةةةةةذرع 

املتحفظةة  االتحفظ؟ أم هل ترى، على نقةيض ذلةك، أن موافقةة الدولةة
ااطلة وأنه ال ميكن اعتبارها ملتزمة اأحكام املعاهدة؟ أم هل تؤيد حة   

 وساا ، ويف حال ذلك، فما هو؟
هةةةل اإلجااةةةةات علةةةةى األسةةةةئلة املاروحةةةةة أعةةةة ه  ثب( 

متصلة مبوقف مبدئ  أم ه  قائمة على اعتبارات عملية؟ هةل هة  
انةةت الدولةةة قةةد متباينةةة ثأو ينبغةة  أن تكةةون متباينةةة( وفقةةا  ملةةا إذا ك

 أادت أم مل تبد اعرتاضا  على التحفظ موضا البحث؟
هل اإلجااات علةى جممةوعص األسةئلة املاروحةة  ثج( 

تكون متباينة( وفقا  لنوع املعاهدة املعنية أن أع ه متباينة ثأو ينبغ  
ثثنائيةةة أو رةةارعة؛ متعلقةةة حبقةةوق اإلننةةان؛ متعلقةةة حبمايةةة البيئةةة؛ 

 إىل ذلك(؟معاهدة تدوين؛ وما 
وعلةةةةةى وجةةةةةه التحديةةةةةد، توجةةةةةد يف  ارسةةةةةة الةةةةةدول  ثد( 

اعرتاضات يقصد  ا أن حتد  آثارا  خمتلفةة عةن تلةك املنصةوع عليهةا 
ثب( 4 ثاعةةرتاض ذو أثةةر أدىن( ويف الفقةةرة 21مةةن املةةادة  3يف الفقةةرة 
ثاعةةةةةرتاض ذو أثةةةةر أقصةةةةى( مةةةةةن اتفةةةةاقيص فيينةةةةا لعةةةةةام   20مةةةةن املةةةةادة 
اجلهةةةة املعرتضةةةة ترغةةةب يف أن تنةةةتثىن  ، سةةةواء كانةةةت1986و 1969

مةةةةةن ع قاهتةةةةةا التعاهديةةةةةة مةةةةةا اجلهةةةةةة املتحفظةةةةةة أحكةةةةةام ال ينةةةةةتهدفها 
الةةةتحفظ ثأثةةةر متوسةةةط(، أم كانةةةت تنةةةوي جتريةةةد الةةةتحفظ مةةةن أي أثةةةر 
وتَعترب الدولةَة املتحفظةَة ملتزمةة  اكامةل أحكةام املعاهةدة دون أن حيةد  

جنةةة معرفةةة وجهةةة نظةةر الةةتحفظ آثةةاره ثأثةةر "فةةوق األقصةةى"(. وتةةود الل
 الدول اشأن هذه املمارسات ثأيا  كانت املمارسة لديها ه (.

وتؤكةةد اللجنةةة أهنةةا تةةدرك الاةةااا املعقةةد لألسةةئلة املاروحةةة  -24
أعةةة ه، الةةةص تتنةةةاول مشةةةاكل تتصةةةف هةةة  ذاهتةةةا ادرجةةةة كبةةةرية مةةةن 
التعقد وتنتدع  النظر يف  ارسة متعددة األركال. وتقرتع اللجنة 

ردود علةى هةذه األسةئلة كتااةة  إىل املقةرر اخلةاع عةن طريةق توجيه الة
األمانةةة العامةةة. وحيبةةذ أن تكةةون الةةردود مشةةفوعة اشةةرع واف قةةدر 

 اإلمكان للممارسة املتبعة لدى مقدميها.

والحظةةةةةةت اللجنةةةةةةة أن  ارسةةةةةةة إاةةةةةةداء اعرتاضةةةةةةات علةةةةةةى  -25
التحفظات تقتصر عموما  على عدد حمدود ننبيا  من الدول. وه  

مةةن الةةدول الةص ال تنخةةرط يف هةةذه املمارسةة أن تالعهةةا علةةى  ترجةو
آرائهةةةةةةا اشةةةةةةأن هةةةةةةذه املنةةةةةةائل، الةةةةةةص تكمةةةةةةن يف رةةةةةةميم موضةةةةةةةوع 

 "التحفظات على املعاهدات".
 العوارد الطبييية العشتركة -باء

تعتةةةزم اللجنةةةة دراسةةةةة القضةةةايا املتعلقةةةةة اةةةالنفط والغةةةةاز يف  -26
ومةةن املفيةةد للجنةةة لةةدى  إطةةار موضةةوع "املةةوارد الابيعيةةة املشةةرتكة".

نظرها يف هذه القضايا أن تالا على  ارسات الةدول املتصةلة  ةذا 
املوضةةةوع، ال سةةةيما املعاهةةةدات أو غريهةةةا مةةةن الرتتيبةةةات القائمةةةة يف 

 .(8ثهذا الشأن
 طرد األجانب -جيم

ترحب اللجنة ما االهتمام اكل مةا تتلقةاه مةن معلومةات  -27
املوضوع، مبةا يف ذلةك تشةريعاهتا  عن  ارسة الدول فيما يتصل  ذا

الداخليةةة. وهةة  ترغةةب علةةى وجةةه اخلصةةوع يف موافاهتةةا مبعلومةةات 
 وتعليقات اشأن املنائل التالية 

 ارسةةة الةةدول فيمةةا يتصةةل مبنةةألة طةةرد الرعايةةا.  ثأ( 
فهةةل جتيةةز التشةةريعات الوطنيةةة ذلةةك؟ وهةةل هةةوز القيةةام اةةه مبوجةةب 

 أحكام القانون الدويل؟
الةةةص تةةةتم  ةةةا، مةةةن منظةةةور التشةةةريعات  الاريقةةةة ثب( 

املتعلقةة اةالارد، معاملةة مةن حيملةةون جننةيتني أو أكثةر. هةل ميكةةن 
 اعتبار هؤالء األرخاع أجانَب فيما يتعلق االارد؟

منةةألة إمكانيةةة جتريةةد رةةخص مةةا مةةن جننةةيته   ثج( 
كشةةرط منةةبق لاةةرده. هةةل جتيةةز التشةةريعات الوطنيةةة هةةذا اإلجةةراء؟ 

 مبوجب أحكام القانون الدويل؟ وهل هوز القيام اه
منألة الارد اجلماع  لألجانب من رعايا دولة  ثد( 

تكةةون يف حالةةة نةةزاع منةةلح مةةا الدولةةة املضةةيفة هلةةم. هةةل ينبغةة  يف 
هةةذه احلالةةة التمييةةز اةةني األجانةةب الةةذين يعيشةةون انةة م يف الدولةةة 

 املضيفة واألجانب الضالعني يف أنشاة معادية هلا؟
د أحكةةةام قانونيةةةة تةةةنص علةةةى مةةةنح منةةةألة وجةةةو  ( ثه 

حةةةةق العةةةةودة ألجنةةةةيب كةةةةان قةةةةد تَةَوجةةةةَب عليةةةةه مغةةةةادرة أراضةةةة  دولةةةةة 
عةةد ذلةةك سةةلاة خمتصةةة تابيقةةا  لتةةداري مةةن تةةدااري الاةةرد قضةةت ا مةةا

 اعدم قانونيته؛

__________ 
 مت تعميم استبيان اشأن هذه املنألة على احلكومات. (8ث
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املعةةةةايري الةةةةص تتةةةةيح التفريةةةةق اةةةةني طةةةةرد رةةةةخص  ثو( 
أجنةةةةةةةيب واةةةةةةةني إرةةةةةةةكالية عةةةةةةةدم النةةةةةةةماع االةةةةةةةدخول؛ وعلةةةةةةةى وجةةةةةةةه 

نةةةةألة معرفةةةةة الوقةةةةت الةةةذي يةةةةتم اعتبةةةةارا  منةةةةه إخضةةةةاع اخلصةةةوع، م
يس إىل إجةةراء عمليةةة إاعةةاد مهةةاجر غةةري رةةرع  إىل إجةةراء الاةةرد ولةة

 عدم النماع االدخول؛
الوضةةةةةةةا القةةةةةةةانوين للمهةةةةةةةاجرين غةةةةةةةري الشةةةةةةةرعيني  ثز( 

املتواجةةدين داخةةل البحةةر اإلقليمةة  أو امليةةاه الداخليةةة، أو يف مناقةةة 
رات. وعلةةةةى وجةةةةه اخلصةةةةوع، هةةةةل حدوديةةةةة غةةةةري املةةةةوان  أو املاةةةةا

توجد، عدا مناطق املوان  أو املاارات، مناقة دولية يعترب األجنةيب 
املتواجةةةةةد داخلهةةةةةا مل يةةةةةدخل إقلةةةةةيم الدولةةةةةة اَعةةةةةد؟ وإذا كةةةةةان األمةةةةةر  

 حتدد مناحة هذه املناقة وطومها؟ كذلك، فكيف
 ارسةةةةةة الةةةةةدول فيمةةةةةا يتصةةةةةل اأسةةةةةباب الاةةةةةرد،  ثع( 

ذا كانةةت هةةذه األسةةباب طضةةا لقيةةود فضةة   عةةن منةةألة معرفةةة مةةا إ
 يفرضها القانون الدويل؛ وإذا كان األمر كذلك، فوىل أي حد؟

ووافقةةةت اللجنةةةة كةةةذلك علةةةى تورةةةية املقةةةرر اخلةةةاع الةةةص  -28
تةةدعو األمانةةة العامةةة إىل االتصةةال ااملنظمةةات الدوليةةة املعنيةةة، اغيةةة 
احلصةول منهةةا علةةى معلومةةات والوقةةوف علةةى آرائهةةا اشةةأن جوانةةب 

 معينة من هذا املوضوع.
  سؤولية العنظعات الدولية -دال

ترحةةةةب اللجنةةةةة اتعليقةةةةات احلكومةةةةات واملنظمةةةةات الدوليةةةةة  -29
، واوجةةةه خةةةاع علةةةى 45إىل  31وم حظاهتةةةا علةةةى مشةةةاريا املةةةواد 

، املتعلقة اواجةب أعضةاء منظمةة دوليةة منةؤولة أن 43مشروع املادة 
التةةدااري املناسةةبة لتزويةةد املنظمةةة يتخةةذوا، وفقةةا  لقواعةةد املنظمةةة، مجيةةا 

 االوسائل الص متكنها من الوفاء على حنو فعال االتزامها ااجلرب.
كمةةا ترحةةب اللجنةةة اةةزراء احلكومةةات واملنظمةةات الدوليةةة  -30

 اشأن املنألتني التاليتني، املقرر تناوهلما يف التقرير القادم 
اشةةةةأن منةةةةؤولية الةةةةدول عةةةةن  48تةةةةنص املةةةةادة  ثأ( 
ل غةةةةةري املشةةةةةروعة دوليةةةةةا  علةةةةةى أنةةةةةه، يف حالةةةةةة إخةةةةة ل دولةةةةةة األفعةةةةةا
اةةالتزام واجةةب عليهةةا جتةةاه اجملتمةةا الةةدويل ككةةل، حيةةق للةةدول أن  مةةا

تاالةةةةب الدولةةةةة املنةةةةؤولة اةةةةالكف عةةةةن الفعةةةةل غةةةةري املشةةةةروع دوليةةةةا  
والوفةةاء االتزامهةةا اةةاجلرب جتةةاه الدولةةة املضةةرورة أو اجلهةةات املنةةتفيدة 

. ففةةة  حةةةال إخةةة ل منظمةةةة دوليةةةة (9ثمةةةن االلتةةةزام الةةةذي أخةةةل اةةةه
اةةةالتزام جتةةةاه اجملتمةةةا الةةةدويل ككةةةل، هةةةل حيةةةق للمنظمةةةات األخةةةرى 

 لبعضها أن تتقدم مباالبة  اثلة؟ أو
إذا كانةةت منظمةةة دوليةةة مضةةرورة تعتةةزم اللجةةوء  ثب( 

إىل تةةدااري مضةةادة، هةةل تواجةةه قيةةودا  إضةةافة إىل القيةةود املدرجةةة يف 

__________ 
، اجمللةةةد الثةةةاين ثاجلةةةزء الثةةةاين( والتصةةةويب، ع 2001حوليةةةة  (9ث
163-166. 

املتعلقةةة مبنةةؤولية الةةدول عةةن األفعةةال مةةن املةةواد  53إىل  49املةةواد 
 ؟(10ثغري املشروعة دوليا  

 aut dedere aut االلتـــزاا بالتســـليم أو العحاكعـــة  -هاء

judicare) 

ترحب اللجنة مبا قد ترغب احلكومات يف موافاهتا اه مةن  -31
معلومةةات عةةن تشةةريعاهتا و ارسةةاهتا اشةةأن هةةذا املوضةةوع، وخبارةةةة 

األحةةد  عهةةدا . وينبغةة  قةةدر اإلمكةةان أن التشةةريعات واملمارسةةات 
 تكون هذه املعلومات متعلقة مبا يل  

املعاهدات الدولية الص تكون الدولةة ملَزمةة   ةا،  ثأ( 
والص تتضمن مبدأ الوالية القضائية العاملية يف املنائل اجلنائية؛ هةل 

 هو مرتبط اااللتزام االتنليم أو احملاكمة؟
حملليةةة الةةص اعتمةةدهتا الدولةةة األنظمةةة القانونيةةة ا ثب( 

وطبقتهةةةةا، مبةةةةةا يف ذلةةةةك األحكةةةةةام الدسةةةةتورية وقةةةةةوانني العقواةةةةةات 
قةةوانني اإلجةةراءات اجلنائيةةة، فيمةةا يتعلةةق مببةةدأ الواليةةة القضةةائية  أو

العامليةةةةة يف املنةةةةائل اجلنائيةةةةة؛ هةةةةل هةةةةو مةةةةرتبط اةةةةااللتزام االتنةةةةليم 
 احملاكمة؟ أو

يتجلةةةةةى فيهةةةةةا املمارسةةةةةة القضةةةةةائية للدولةةةةةة الةةةةةص  ثج( 
تابيةةق مبةةدأ الواليةةة القضةةائية العامليةةة يف املنةةائل اجلنائيةةة؛ هةةل هةةو 

 مرتبط اااللتزام االتنليم أو احملاكمة؟
اجلرائم أو األفعال اجلرمية الةص يابةق عليهةا، يف  ثد( 

تشةةريا الدولةةة و ارسةةتها، مبةةدأ الواليةةة القضةةائية العامليةةة يف املنةةائل 
 لتزام االتنليم أو احملاكمة؟اجلنائية؛ هل هو مرتبط ااال

 كما ترجو اللجنة التفضل مبوافاهتا مبعلومات عما يل   -32
عمةةةةا إذا كانةةةةةت الدولةةةةة خمولةةةةةة مبوجةةةةب قانوهنةةةةةا  ثأ( 

احملل  تنليم األرخاع يف حاالت غةري مشةمولة اأحكةام معاهةدة 
 ما أو تنليم أرخاع حيملون جننيتها؛

واليتهةةةةةا عمةةةةةا إذا كانةةةةةت الدولةةةةةة خمولةةةةةة تابيةةةةةَق  ثب( 
القضةةائية علةةى اجلةةرائم الةةص حتةةد  يف دول أخةةرى وال يكةةون أحةةد 

 من رعايا الدولة ضالعا  فيها؛
عمةةةا إذا كانةةةت الدولةةةة تعتةةةرب االلتةةةزام االتنةةةليم  ثج( 

احملاكمةةة التزامةةا  مبوجةةب القةةانون الةةدويل العةةريف؛ وإذا كةةان األمةةر   أو
 كذلك، فوىل أي مدى؟

لومات ووجهات نظر أخرى وترحب اللجنة أيضا  اأية مع -33
 قد تراها احلكومات ذاَت رلة  ذا املوضوع.

__________ 
 .178-168املرجا نفنه، ع  (10ث


